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A empresa será obrigada a:

Linha de apoio à tesouraria para empresas do turismo 

O setor do turismo foi um dos mais afetados pela pandemia da COVID-19 e, como tal, também foi um dos 

setores para os quais surgiram mais linhas de apoio ao longo do último ano. 

Foi desta maneira que surgiu a linha de apoio à tesouraria das micro e pequenas empresas do turismo 

COVID-19. A linha foi criada em 2020, sofre agora um reforço de 10 milhões de euros vai passar a abranger as 

empresas com o CAE de atividades de transporte terrestre que demonstrem ser maioritariamente destinados 

ao turismo.

A quem se destina o apoio?

Destina-se a micro e pequenas empresas do setor do turismo que tenham um CAE presente na lista do anexo 

II ao Despacho Normativo.

É também importante referir que, a empresa não pode cessar contratos de trabalho através das modalidades 

de despedimento coletivo, extinção de postos de trabalho ou por inadaptação, pelo menos nos 3 meses após a 

aprovação do apoio;

Qual a modalidade do �nanciamento?

• Microempresas

Por cada posto de trabalho existente a 29 de fevereiro de 2020, o financiamento é de 750€, multiplicado por 3 

meses, até ao montante máximo 20 000€.
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A empresa será obrigada a:

• Pequenas empresas

Aplica-se o mesmo princípio, para postos de trabalho existentes a 30 de novembro de 2020, multiplicado por 3 

meses, até ao montante máximo 30 000€.

Candidaturas

Para efetuar a candidatura basta preencher o formulário disponível em 

https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https%3A%2F%2Finvestimento.turismodeport 

ugal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx, onde pode também encontrar um guião de apoio ao 

preenchimento do mesmo.

Cada empresa pode efetuar mais do que uma candidatura desde que o intervalo de tempo entre a data de 

aprovação do apoio anterior e a data da submissão da nova candidatura seja superior a 3 meses.

Para concluir, a equipa da Finpartner encontra-se disponível para prestar qualquer esclarecimento necessário 

relativamente a este ou outro tema.
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